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VOORWOORD

Vaak wordt de categorie ’ontm oeting’ in de theologie gebruikt om de essentie
van de ’geloofsact’ en van het pastorale handelen te karakteriseren: ontmoeting
met God en ontmoeting met mensen. M aar wat gebéurt er eigenlijk wanneer
een theologisch en pastoraal geschoolde vrouw/man tijdens een huisbezoek
mensen ontmoet en dan nog speciaal mensen die van een uitkering moeten
leven? W elke (complexen van) betekenisgeving aan de werkelijkheid, welke
waamemings- en denkstructuren brengt zij/hij dan mee in zo’n ontmoeting. De
drempel waar men (soms wel, soms niet) óver gaat, is bij uitstek een plaats om
te analyseren wat er gebeurt in de ontmoeting. Kan de ontmoeting met vreem 
den een metafoor zijn voor de ontmoeting met God?
Dat was de centrale vraagstelling tijdens de postacademiale cursus. Wij bieden
U hier de teksten aan, zoals die werden uitgesproken door de verschillende
sprekers. De cursus vond plaats in de Zwanenhof te Ambt Delden van februari
tot april 1992 en werd georganiseerd door het projekt Z3 in samenwerking met
Prof.D r. Toine van den Hoogen en de UTP in Heerlen.
De cursus werd een overdenking op de praktijk van huisbezoek zoals Z3 die
praktiseert. Huisbezoek is een ’normale’ praktijk in de kerken van Nederland.
Het eigene van de praktijk van Z3 is dat zij huis aan huis op zoek gaat naar
een gesprekspartner, dat zij zich richt op mensen met een uitkering en dat zij
een zo letterlijk mogelijk verslag maakt van de gesprekken, met als biezonderheid dat in de gespreksverslagen de persoon van de bezoeker uitdrukkelijk
aanwezig is. Dit alles maakte het mogelijk om een cursus over huisbezoek op
te zetten die belangrijk is voor een wijder publiek.
Het uitgangspunt van de inleidingen zijn twee gespreksverslagen zoals Z3 die
maakt. De verslagen vindt U vooraan in deze bundel.
Vanuit v ijf verschillende invalshoeken wordt gekeken naar deze gespreksversla
gen.
Als eerste kijkt Dr. Jan Bonsen naar de teksten en geeft daarvan een uitgebreide
exegese. Hij ontsluit voor ons de tekst door ons over zijn schouder mee te laten
kijken als hij met de bezoekster/er meeloopt en nauwkeurig verslag doet van
wat hij ziet en opmerkt.
De ontmoeting met de vreemdeling is vanouds gethematiseerd in de missiologie.
Drs. Jan Voshaar ’leest voor uit eigen w erk’. Dat wil zeggen hij kijkt vanuit
zijn jarenlange missie-ervaring en intense ontmoeting met de Maasai in Kenya,
naar de ontmoeting van Z3 met uitkeringsgerechtigden.
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Het huisbezoek is een beproefde kerkelijk praktijk. Prof.D r. Kor Schipper
beziet het huisbezoek als methode van pastoraal handelen en maakt daarvan een
pastoraal-theologische analyse.
Een ontmoeting is nooit neutraal. De bezoeker brengt zichzelf en zijn maat
schapelijke positie mee ’op de drem pel’. Drs. Lidy Leussink maakte een feministisch-theologische analyse van de ontmoeting. U vindt haar bijdrage in het
artikel: ’Oefening van geloof, hoop en liefde. O f hoe feministische theologie
naar regels, perspectief en samen-delen zoekt.’ In: Praktische Theologie 1992
nr. 2.
Het begrip ’ontm oeting’ speelt een belangrijke rol in het tegenwoordig theolo
gisch denken. In de laatste bijdrage van deze bundel vraagt Prof. Dr. Toine van
den Hoogen zich a f of de ontmoeting met de ’vreem deling’ niet de basismeta
foor is voor joodse en christelijke godsbeelden.
Wij denken dat genoemde inleidingen een groter publiek verdienen dan de
mensen die aan de kursus deelnamen. Wij zijn blij dat ze als bundel kunnen
verschijnen in de reeks UTP-teksten. ’Op de drem pel’ staan is een boeiend
gebeuren: zowel kerkelijk-theologisch als maatschappelijk. Een grondige over
denking waard.
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